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Poz. 292 

ZARZĄDZENIE NR 77 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 8 listopada 2017 r. 
w sprawie powołania Zespołu Użytkowników dla inwestycji pod nazwą 

„Budynek naukowo-dydaktyczny na Kampusie Centralnym (górny dziedziniec)” 
oraz „Adaptacja poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby 

dydaktyczno-biurowe” w ramach programu wieloletniego 
„Uniwersytet Warszawski 2016-2025” 

Na podstawie § 35 pkt 13 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: 
Monitor UW z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.), w związku z § 7 ust. 10 zarządzenia nr 44 
Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji 
programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (Monitor UW z 2016 r. 
poz. 257) zarządza się, co następuje:  

§ 1 
Powołuje się Zespół Użytkowników, zwany dalej „Zespołem”, dla inwestycji pod 

nazwą „Budynek naukowo-dydaktyczny na Kampusie Centralnym (górny dziedziniec)” 
oraz „Adaptacja poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby dydaktyczno-
biurowe”, zwanych dalej „Inwestycjami” w ramach programu wieloletniego 
„Uniwersytet Warszawski 2016-2025”, zwanego dalej „Programem”, w następującym 
składzie: 

Przewodnicząca: 
1) mgr Magdalena Kocik – Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UW; 

Członkowie: 
2) mgr inż. Andrzej Alinkiewicz – Biuro ds. Nieruchomości; 
3) mgr Piotr Bocian – Biuro Promocji; 
4) mgr Monika Burakowska – Biuro ds. Rekrutacji; 
5) mgr inż. Katarzyna Malec – Biuro Spraw Studenckich; 
6) mgr Michał Morski – Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia 

Podyplomowego; 
7) mgr Sylwia Salamon – Biuro Współpracy z Zagranicą; 
8) mgr Paweł Wdówik – Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych; 

Przedstawiciele studentów: 
9) Adam Krzymiński – student Wydziału Prawa i Administracji; 
10) Michał Litwiniec – student Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych; 
11) Piotr Włodarczyk – student Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. 
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§ 2 
Zespół zostaje powołany na czas realizacji Inwestycji.  

§ 3 
Zadania Zespołu: 

1) udział w warsztatach i spotkaniach mających na celu: 
a) opracowanie niezbędnych założeń funkcjonalnych oraz architektonicznych oraz 

ich aktualizacja w ramach Inwestycji, z uwzględnieniem celów Programu, 
b) wybranie opracowanych przez Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej 

materiałów wizualnych, określających preferowane rozwiązania i cechy 
przestrzeni; 

2) wypracowanie zakresu i przewidywanych kosztów wyposażenia, niezbędnego do 
zakupienia w ramach Inwestycji, w tym: 
a) wypracowanie założeń oraz kryteriów jakości dotyczących wyposażenia 

z uwzględnieniem potrzeb wynikających z modelu przestrzenno- 
funkcjonalnego, 

b) przygotowanie wstępnych list wyposażenia niezbędnego do zakupienia 
w ramach Inwestycji, z podziałem na listy podstawowe i listy rezerwowe wraz 
z planowanymi kosztami, 

c) bieżąca aktualizacja list wyposażenia oraz jego kosztów, w przypadku takiej 
potrzeby; 

3) kontakt z przedstawicielami społeczności akademickiej, którzy będą 
użytkownikami Inwestycji, na potrzeby wypracowania optymalnych modeli 
funkcjonalnych przestrzeni i podziału powierzchni; 

4) współpraca z Biurem Innowacji w Przestrzeni Akademickiej w zakresie 
wypracowania dokumentów, będących podstawą przygotowania zamówień na 
usługi projektowe w ramach Inwestycji; 

5) udział w procesie projektowania i realizacji Inwestycji, w tym ich zgodności 
z programem funkcjonalno-użytkowym oraz w zakresie wprowadzania 
niezbędnych zmian. 

§ 4 
Do udziału w pracach Zespołu mogą być zapraszane przez przewodniczącego 

Zespołu inne osoby, w tym eksperci zewnętrzni. 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor UW: M. Pałys 
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